
KÚPNA ZMLUV A
v zmysle Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb.

v platnom znení

Obchodné meno
So sídlom
Zastúpená
Číslo telefónu
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBANkód
BIC
IČO
DIČ
IČDPH
Email:
Web:
Zapísaná

medzi zmluvnými stranami:

: Ramón Školuda - PEKÁREŇ ŠKOLUDA
: 91905 Trstín Č. 83
: Ramón Školuda
: 033/55 89 100,0905388569
: VÚB Smolenice
: 2058057551/0200, 0286281855/0900
: SK07 0200 0000 0020 5805 7551, SK9009000000000286281855
: SUBASKBX GIBASKBX
: 41692934
: 1042032937
: SK1042032937
: mancovajana@yahoo.com
: www.pekarenskoluda.sk
: na Obvodnom úrade v Trnave, Odbor živnostenského podnikania,
Žo: 2005/01408/2/H27, reg. č.: 250-20320

(ďalej len "predávajúci"),

kupujúcim

a

Obchodné meno
So sídlom
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ:
zastúpená:
(ďalej len" kupujúci"),

: Reedukačné centrum Trstín
: 91905 Trstín 335
: štátna pokladnica
: 7000089270/8180
: 00163317
: 2021147403
: Mgr. Blaško Miloš

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Predávajúci prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pre účely vzťahov
vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy ana vzťahy vzniknuté na jej základe uzatvorených
kúpnych zmlúv, nepožaduje od kupujúceho Všeobecné obchodné podmienky.
Zmluvné strany sa s prihliadnutím na zásadu zmluvnej voľnosti vyplývajúcu z Obchodného
zákonníka vzájomne dohodli, že pre účely týchto vzťahov platia v celom rozsahu zmluvné
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podmienky obsiahnuté v tejto zmluve a na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú
príslušné ustanovenia platných právnych predpisov.

l.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je dodávka pekárenských výrobkov. Predmetom tejto zmluvy je
úprava vzťahov vzniknutých pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim
a kupujúcim a rámcová špecifikácia dodacích, fakturačných a platobných podmienok, za
ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu len tovary, ktorých presný popis
(názov tovaru, gramáž, cena a ostatné náležitosti špecifikujúce príslušný tovar), bude
podľa vzájomnej dohody zmluvných strán uvedený v prílohe tejto kúpnej zmluvy-
ponukový list.
Predávajúci bude kupujúcemu dodávať tieto tovary podľa konkrétnych objednávok.

II.

DODÁVKY TOVAROV
1. Predávajúci realizuje dodávky tovarov na základe kúpnej zmluvy a to formou objednávok,

ktoré kupujúci predloží predávajúcemu.
2. Súčasťou každej dodávky je dodací list, v ktorom sú okrem obchodného mena

predávajúceho a kupujúceho, miesta určenia dodávky kupujúceho, dátumu dodania tovaru
a čísla objednávky kupujúceho, uvedené platné predajné ceny, za ktoré sa tovar dodáva
v členení:
• jednotka množstva,
• názov a množstvo tovaru
• dohodnutá cena za jednotku bez DPH
• dohodnutá cena za dodané množstvo tovaru bez DPH
• sadzba DPH
• výška dane celkom
• jednotková cena
Každý dodací list musí byť rozpísaný podľa horeuvedeného členenia s uvedením konečnej
sumy.

3. Kupujúci ako príjemca dodávky tovaru sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a dodací list
potvrdiť, pokiaľ bude tovar dodaný v celom rozsahu objednávky a v zmysle podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

4. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia
od predávajúceho na rampe kupujúceho.

5. Miestom dodania tovaru je Reedukačné centrum Trstín 335.

III.

AKOSŤ A OZNAČOV ANIE TOVARV
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1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu iba tovar, ktorý zodpovedá platným
normám akosti a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok VÝroby, dovozu, predaja a označovania
výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o potravinách a potravinového kódexu,
zákona o ochrane spotrebiteľa a pri rešpektovaní ustanovení zákona o štátnom jazyku,
najmä sa zaväzuje zabezpečiť dodávky tovarov slovenskými návodmi na použitie, obsluhu
alebo ich údržbu.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu iba tovar v obchodnom balení, na ktorom
musí byť okrem náležitostí, ktoré sú predpísané VÝnosmi príslušného ministerstva,
uvedený názov tovaru, počet ks v kartóne, dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti,
rok zberu, ak je tovar v kartóne a nie vo fólii, gramáž VÝrobku, pokiaľ to charakter tovaru
umožňuje, grafický EAN kód spotrebiteľského aj obchodného balenia.

IV.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví kupujúcemu za tovar dodaný na
základe potvrdených dodacích listov súhrnnú faktúru k obdobiu dohodnutému s
kupujúcim (ďalej len .xlekádne obdobie"), ktorá bude obsahovať dodávky tovarov za takto
dohodnuté obdobie. Súhrnná faktúra je účtovný doklad, ktorý bude mať v súlade
s príslušnými platnými predpismi náležitosti faktúry (ďalej len "faktúra").

2. Pri vystavovaní faktúr používa predávajúci ceny alebo dohodnuté ceny bez DPH, pričom
konečnú sumu uvedenú na faktúre v mene EUR zaokrúhli matematicky na dve desatinné
miesta.

3. Na každej faktúre musí byť vyznačené, že ide o dodávku tovaru v zmysle tejto zmluvy
uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcich a súčasne musí byť uvedený dátum dodania
tovaru a čísla dodacích listov, za ktoré je faktúra vystavená.
Kupujúci sa zaväzujú zaplatiť predávajúcemu len kúpnu cenu uvedenú na faktúre
doloženej vyplneným a potvrdeným dodacím listom. Faktúra je splatná 5 dní odo dňa
vystavenia faktúry za tovar dodaný príslušnému kupujúcemu.

V.
CENA

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v dohodnutých cenách podľa cenníka uvedeného v
ponukovom liste predávajúceho.
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Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa doplňa zákon
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú
niektoré zákony.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu i zverejnením
podpisov podľa platných predpisov.

Táto zrnluvaje platná od 1.8.201~ do 31.7.2016.

V Trstíne dň 31.07.2015
~

RAM~A OLUDA
___-~ e r~ft

, ~nč.C .4
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ReedulcalM cenanat
11101•••

za kupujúceho: ~;tr-t~
Ramón Školuda


